Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
п’яте пленарне засідання
сорок другої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 13 вересня 2018 року
№ 42.5
Головуючий
на
п’ятому
пленарному
засіданні
XLІІ
сесії
Великоолександрівської сільської ради – сільський голова Шевченко Галина
Миколаївна
Всього депутатів ради – 23
Не обрано депутатів - 0
Всього голосують – 14 (не підтверджено – 1).
Затверджений порядок денний 42 сесії ради (16.08.2018 р., 22.08.2018 р.
29.08.2018 р., 06.09.2018р., 13.09.2018)
№
ДЗ
ДЗ

№ Проекту
рішення

Питання для розгляду

Прийняті рішення

Про розгляд депутатських звернень та запитів:
Депутатський запит Рясенко О.В. Звернення Рішення не прийнято
«Трудового колективу Великоолександрівської
сільської ради»
Депутатський запит: Бондаренко О.В., Бодряшова Знято з розгляду
К.В. Про обрання голови Земельної постійної
комісії (Про внесення змін до рішення
Великоолександрівської сільської ради № 07-01VIІ від 30 листопада 2015 року «Про утворення
постійних
комісій
Великоолександрівської
сільської ради VII скликання, затвердження їх
складу, обрання голів комісій» (зі змінами)

ДЗ

1.
2.

3.

Про внесення змін до сільського бюджету на 2018
рік
№ 1001 від Про
надання
одноразової
благодійної
01.08.2018
матеріальної допомоги громадянам згідно списку

№
1316-42-VII
29.08.2018
№
1317-42-VII
29.08.2018
№ 1320-42- VII
06.09.2018
№ 945 від Про затвердження звіту «Про виконання бюджету № 1321-42- VII
10.07.2018
Великоолександрівської сільської ради за І 06.09.2018
півріччя 2018 року»

від
від
від
від

4.
5.

6.

№ 447 від
16.06.2017

7.

№ 605 від
30.10.2017
№ 775 від
31.01.2018

8.

9.

№ 918 від
14.04.2018

10.

№ 802 від
14.02.2018

11.

12.

№ 822 від
14.03.2018

13.

№ 823 від
14.03.2018

14.

№ 824 від
14.03.2018

Про
розгляд
листа
щодо
об’єднання
територіальних громад
Про скасування рішення ради від 30 серпня 2017
року № 916-25-VII «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у довгострокову оренду (строком на 25 років)
ТОВ «ПІК Технолоджи Груп»
Про надання дозволу гр. П’янову Руслану
Вікторовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання відповіді гр. Сіденку Михайлу
Олексійовичу
Про надання дозволу гр. Колесник Тетяні
Миколаївні на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Колесник Тетяні
Миколаївні на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про
внесення
змін
до
рішення
Великоолександрівської сільської ради від 23
грудня 2017 року №
594-09-VII «Про
встановлення
розміру
пайового
внеску
Обслуговуючому кооперативу «Заміський клуб»
на створення і розвиток інфраструктури території
Великоолександрівської сільської ради при
здійсненні
будівництва
багатоквартирного
житлового будинку по вул. Овочева, 31-А в с.
Чубинське
Про
заборону
КП
«КУП
«Олександрівкажитлобудсервіс» на заключення
договорів з ФОП та ПП, які не зареєстровані на
території Великоолександрівської сільської ради
Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул.
Ювілейна
в
с.
Чубинське
Великоолександрівської
сільської
ради
Бориспільського району Київської області»
Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Вербицького в с. Чубинське Бориспільського
району Київської області»
Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул.
Калнишевського
в
с.
Чубинське

Рішення не прийнято
№ 1322-4206.09.2018

VII

від

Рішення не прийнято

Рішення не прийнято
Рішення не прийнято

Рішення не прийнято

Рішення не прийнято

Рішення не прийнято

Рішення не прийнято

Рішення не прийнято

Рішення не прийнято

15.

№ 825 від
14.03.2018

16.

№ 826 від
14.03.2018

17.

№ 827 від
14.03.2018

18.

№ 892 від
31.05.2018

19.

№ 897 від
04.06.2018

20.

№ 895 від
04.06.2018

21.

№ 896 від
04.06.2018

22.

№ 908 від
08.06.2018

23.

№ 931 від
19.06.2018

Великоолександрівської
сільської
ради
Бориспільського району Київської області»
Про
затвердження
проектно-кошторисної Рішення не прийнято
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Хаврука в с. Чубинське Бориспільського
району Київської області»
Про
затвердження
проектно-кошторисної Рішення не прийнято
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Виноградна в с. Чубинське Бориспільського
району Київської області»
Про
затвердження
проектно-кошторисної Рішення не прийнято
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт тротуару вул. Героїв України в с. Велика
Олександрівка Бориспільського ройону Київської
області»
Про
внесення
змін
до
рішення
Великоолександрівської сільської ради від 15
лютого 2018 року № 1124-31-VII «Про
затвердження Положення про преміювання та
надання матеріальної допомоги працівникам
Великоолександрівської сільської ради» (автор:
Власкова Л.В.)
Про
внесення
змін
до
рішення
Великоолександрівської сільської ради від 15
лютого 2018 року № 1124-31- VII «Про
затвердження
Положення
про
надання
матеріальної
допомоги
працівникам
Великоолександрівської сільської ради» (автор
Петренко М.Я., рекомендація БПК)
Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Петлицького в с. Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області»
Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт покриття проїзної частини вул.. Чкалова в
с. Велика Олександрівка Бориспільського району
Київської області»
Про
надання
одноразової
благодійної
матеріальної винагороди громадянам згідно
списку (спортсмени)
Про
внесення
змін
до
рішення
Великоолександрівської сільської ради № 771-16VII від 26 квітня 2017 року «Програми підтримки

24.

№ 948 від
11.07.2018

25.

№ 949 від
13.07.2018

26.

№ 951 від
16.07.2018

27.

№ 955 від
17.07.2018

28.

№ 1023 від
14.08.2018

29.

№ 956 від
17.07.2018

30.

№ 958 від
17.07.2018

31.

№ 1021 від
14.08.2018

32.

№ 961 від
17.07.2018

33.

№ 963 від
17.07.2018

34.

№ 967 від
18.07.2018

обдарованої
молоді
Великоолександрівської
сільської ради на 2017-2021 роки»
Про надання дозволу на розроблення детального № 1324 - 42- VII від
плану території земельної ділянки в селі 06.09.2018
Чубинське Бориспільського району Київської
області
Про надання дозволу Великоолександрівській
сільській раді на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
Про продовження терміну дії договору оренди з
фізичної особи-підприємця Козельської Ренати
Маратівни, під розміщення стоматологічного
кабінету (автор: Червоний І.В.)
Про внесення змін до переліку заходів та завдань
Програми
культури
та
духовності
Великоолександрівської сільської ради на 20172021 роки
Про внесення змін до Програми культури та
духовності Великоолександрівської сільської ради
на 2017-2021 роки
Про внесення змін до заходів та завдань
Програми здійснення заходів із землеустрою
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки
Про внесення змін до заходів та завдань
Програми Реформування та розвитку житловокомунального
господарства
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки
Про внесення змін до переліку заходів та завдань
Програми Реформування та розвитку житловокомунального
господарства
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки
Про внесення змін до заходів та завдань
Програми «Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання»
Про внесення змін до заходів та завдань
Програми «Питна вода населених пунктів
Великоолександрівської сільської ради на 20162020 роки» (нова редакція)
Про внесення змін до Положення про
преміювання та надання матеріальної допомоги
працівникам Великоолександрівської сільської
ради затвердженого рішенням ради № 1124-31-

35.

№ 969 від
23.07.2018

36.

№ 972 від
25.07.2018
№ 973 від
25.07.2018
№ 974 від
25.07.2018
№ 975 від
25.07.2018
№ 976 від
25.07.2018
№ 977 від
25.07.2018

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

№ 978 від
25.07.2018
№ 979 від
25.05.2018

44.

№ 980 від
25.07.2018

45.

№ 981 від
25.07.2018
№ 982 від
25.07.2018
№ 983 від
25.07.2018

46.
47.

48.

№ 984 від
25.07.2018

49.

№ 985 від
25.07.2018
№ 986 від
25.07.2018
№ 987 від
27.07.2018

50.
51.

VII від 15 лютого 2018 року
Про надання дозволу на розроблення детального
плану території земельної ділянки по вул.
Кільцева
в
селі
Велика
Олександрівка
Бориспільського району Київської області
Про передачу гр. Середі Наталії Володимирівні у
власність земельної ділянки
Про зміну цільового призначення земельної
ділянки гр. Сорокіну Максиму Володимировичу
Про передачу гр. Бережко Анжеліці Георгіївні у
власність земельної ділянки
Про зміну цільового призначення земельної
ділянки гр. Давидюк Ірині Валентинівні
Про
передачу
гр.
Костянець
Валерію
Миколайовичу у власність земельної ділянки
Про надання відповіді гр. Лаптієву Михайлу
Валерійовичу (0,12 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку)
Про надання відповіді гр. Лаптієву Михайлу
Валерійовичу (2,0 га для ОСГ)
Про скасування рішення Великоолександрівської
сільської ради № 1123-31-VII від 15 лютого 2018
року «Про надання дозволу гр. Шишкіній Тетяні
Юріївні та Шишкіній Катерині Іванівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність»
Про надання дозволу гр. Шишкіній Тетяні
Юріївні на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
Про надання відповіді гр. Бондар Ользі
Григорівні
Про надання відповіді гр. Рябенькій Галині
Іванівні
Про надання дозволу гр. Пінчук Олександру
Миколайовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Пінчук Михайлу
Миколайовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання відповіді гр. Сімчишин Вадиму
Олександровичу
Про надання відповіді гр. Середа Миколі
Олексійовичу
Про положення про громадську комісію
Великоолександрівської сільської ради з питань
розподілу
земельних
ділянок
пільговим
категоріям громадян (учасникам бойових дій,

52.
53.

№ 988 від
30.07.2018
№ 989 від
30.07.2018

54.

№ 990 від
30.07.2018

55.

№ 991 від
30.07.2018

56.

№ 992 від
30.07.2018
№ 993 від
30.07.2018
№ 994 від
30.07.2018
№ 995 від
30.07.2018

57.
58.
59.

60.

№ 996 від
30.07.2018

61.

№ 997 від
30.07.2018

62.

№ 998 від
30.07.2018

63.

№ 999 від
30.07.2018
№ 1000 від
30.07.2018
№ 1002 від
02.08.2018
№ 1003 від
02.08.2018
№ 1006 від
03.08.2018

64.
65.
66.
67.

68.

№ 1011 від

учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО,
ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС)
Про надання відповіді гр. Костянець Любові
Іванівні
Про надання дозволу гр. Бондаренко Миколі
Івановичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про
внесення
змін
в
рішення
Великоолександрівської сільської ради № 942-25VII від 03 жовтня 2017 року «Про надання
дозволу гр. Зеленській Катерині Василівні на
розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність»
Про надання дозволу гр. Фурт Володимиру
Івановичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання відповіді гр. Шутилу Сергію
Олександровичу
Про надання відповіді гр. Соляник Ніні Павлівні
Про надання відповіді гр. Завадському Івану
Миколайовичу
Про надання дозволу гр. Миролюбовій Ользі
Володимирівні на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Філоненко Ніні Іванівні
на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Кригіну Олександру
Леонідовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Кієнко Анатолію
Федосійовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
Про передачу гр. Скородзієвській Тетяні
Володимирівні у власність земельної ділянки
Про передачу гр. Квітченку Леоніду Васильовичу
у власність земельної ділянки
Про передачу гр. Захарченко Лаврентію
Юхимовичу у власність земельної ділянки
Про передачу гр. Захарченко Марії Михайлівні у
власність земельної ділянки
Про обрання стипендіатів на отримання
персональної стипендії Великоолександрівської
сільської ради в галузі освіти для обдарованих
дітей на 2018-2019 навчальний рік
Про затвердження переліку першочергових

10.08.2018

69.

№ 1012 від
10.08.2018

70.

№ 1013 від
10.08.2018

71.

№ 1014 від
10.08.2018

72.

№ 1015 від
10.08.2018

73.

74.

№ 1030 від
22.08.2018

75.

№ 1031 від
22.08.2018

76.

№ 1032 від
22.08.2018

77.

№ 1033 від

об’єктів капітального ремонту вулиць та
тротуарів, які перебувають у комунальній
власності та розташовані у населених пунктах
Великоолександрівської сільської ради
Про погодження завдання на розробку робочого
проекту з капітального ремонту покриття проїзної
частини по вул. Погребняка (на ділянці від
магазину до ДНЗ «Джерельце» в с. Чубинське
Бориспільського району Київської області
Про погодження завдання на розробку робочого
проекту з капітального ремонту покрівлі
гуртожитку по вул. Погребняка,3 в с. Чубинське
Бориспільського району Київської області
Про погодження завдання на розробку робочого
проекту на роботи з реконструкції даху
багатоквартирного житлового будинку № 11 по
вул. Погребняка в с. Чубинське Бориспільського
районну Київської області
Про погодження завдання на розробку робочого
проекту на роботи з реконструкції даху
багатоквартирного житлового будинку № 8 по
вул. Погребняка в с. Чубинське Бориспільського
району Київської області
Про
звернення
до
Бориспільського
міськрайонного
суду
щодо
незаконного
будівництва в селі Чубинське на розі вулиць
Бориспільська та Хаврука
Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул.. Кочнева, 2 в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської
області»
Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської
області»
Про надання дозволу на укладання прямого
договору на закупівлю послуг по об’єкту
«Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного
житлового будинку по вул.. Гагаріна, 52 в селі
Велика Олександрівка Бориспільського району
Київської області.».
Про надання дозволу на укладання прямого
договору на закупівлю послуг по об’єкту

№
1307-42-VII
16.08.2018

від

№
1308-42-VII
22.08.2018

від

№
1309-42-VII
22.08.2018

від

№
1310-42-VII
22.08.2018

від

№
1311-42-VII
22.08.2018

від

22.08.2018

79.

1034
від
28.08.2018

80.

1035
від
28.08.2018

81.

1036
від
28.08.2018

82.

1037
від
28.08.2018

83.

№ 1017 від
14.08.2018

84.

№ 1025 від
14.08.2018

«Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного
житлового будинку по вул.. Кочнева, 2 в селі
Велика Олександрівка Бориспільського району
Київської області»
Про
внесення
змін
до
рішення
Великоолександрівської сільської ради від 22
серпня 2018 року № 1308 – 42 – VІІ «Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Кочнева, 2 в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської
області
Про
внесення
змін
до
рішення
Великоолександрівської сільської ради від 22
серпня 2018 року № 1309 – 42 – VІІ «Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Капітальний
ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської
області»
Про
внесення
змін
до
рішення
Великоолександрівської сільської ради від 22
серпня 2018 року № 1310 – 42 – VІІ «Про надання
дозволу на укладання прямого договору на
закупівлю послуг з капітального ремонту покрівлі
багатоквартирного житлового будинку по вул.
Гагаріна, 52 в селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області»
Про
внесення
змін
до
рішення
Великоолександрівської сільської ради від 22
серпня 20186 року № 1311 – 42 – VІІ «Про
надання дозволу на укладання прямого договору
на закупівлю послуг з капітального ремонту
покрівлі багатоквартирного житлового будинку по
вул. Кочнева, 2 в селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області»
Про внесення змін та доповнень до Програми
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої
інфраструктури
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки
Про
затвердження
проектно-кошторисної
документації за робочим проектом: «Схема
організації дорожнього руху по вулицях с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської

№
1312-42-VII
29.08.2018

від

№
1313-42-VII
29.08.2018

від

№
1314-42-VII
29.08.2018

від

№
1315-42-VII
29.08.2018

від

№
1318-42-VII
29.08.2018

від

85.
86.
87.

88.

89.

90.

91.

області» (капітальний ремонт)
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018
рік
Про
надання
одноразової
благодійної
матеріальної допомоги громадянам згідно списку
№ 1028
Про встановлення розміру пайового внеску ТОВ
«Нафтопрогрес» на створення і розвиток
інфраструктури території Великоолександрівської
сільської ради при реконструкції комплексу
автодорожнього сервісу розташованого на
автодорозі Київ-Харків км 31+300 ліворуч,
територія Великоолександрівської сільської ради
Бориспільського району Київської області, з
влаштуванням
додаткового
автомобільного
газозаправного обладнання
№ 1039 від Про внесення змін та доповнень до Програми
31.08.2018
«Реформування та розвитку житлово –
комунального
господарства
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки»(
за КПКВКМБ
0116011
«Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду»), затвердженої рішенням
Великоолександрівської сільської ради від
26.12.2017р. № 1059- 27- VІІ / зі змінами,
внесеними рішенням ради від 23.07.2018р. №130040- VІІ/
(рішення виконавчого комітету від 04.09.2018 р.
№ 342)
№ 1040 від Про внесення змін до та доповнень до Програми
31.08.2018
«Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» (за
КПКВКМБ
0117670
«Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання»
затвердженої
рішенням
Великоолександрівської сільської ради від
26.12.2017о. № 1061-27- VІІ)
№ 1041 від Про внесення змін та доповнень до Програми
04.09.2018
«Питна вода сіл Великоолександрівської сільської
ради на 2016-2020 роки (нова редакція)» (за
КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства»
затвердженого рішенням ради від 26.12.2017 р.
№1049-27- VII
№ 1042 від Про внесення змін та доповнень до Програми
04.09.2018
«Розвитку органу місцевого самоврядування
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки» ( за КПКВКМБ
0110150

№
1319-42-VII
06.09.2018
№
1320-42-VII
06.09.2018
№
1323-42-VII
06.09.2018

від

№
1335-42-VII
06.09.2018

від

№
1325-42-VII
06.09.2018

від

№
1326-42-VII
06.09.2018

від

№
1327-42-VII
06.09.2018

від

від
від

92.

№ 1043 від
04.09.2018

93.

№ 1044 від
04.09.2018

94.

№ 1045 від
31.08.2018

95.

№ 1046 від
31.08.2018

96.

№ 1047 від
31.08.2018

«Організаційне,
інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської
рад»
затвердженої
рішенням
Великоолександрівської сільської ради від
26.12.2017р. № 1050- 27- VІІ (зі змінами
внесеними рішенням ради від 27.03.2018 №114834-VII, від 19.07.2018 №1288-39-VII)
Про внесення змін та доповнень до Програми
«Благоустрою
населених
пунктів
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки» (за КПКБКМБ 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів» затвердженої
рішенням ради від 26.12.2017 р. № 1058-27- VІІ
(зі змінами внесеними рішенням ради від
27.03.2018 р. № 1160-34- VІІ).
Про внесення змін та доповнень до Програми
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої
інфраструктури
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки (за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету) затвердженого рішенням ради від
26.12.2018 року № 1057-27- VІІ (зі змінами
внесеними рішенням ради від 19.07.2018 р. №
1296-39- VІІ)
Про внесення змін та доповнень до Програми
««Розроблення схем планування та забудови
територій
(містобудівної
документації)»
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки» ( за КПКВКМБ
0117350
«Розроблення схем планування та забудови
територій
(містобудівної
документації)»
затвердженої рішенням Великоолександрівської
сільської ради від 26.12.2017р. № 1053- 27- VІІ
Про внесення змін та доповнень до Програми
«Будівництво об’єктів соціально-культурного
призначення на території Великоолександрівської
сільської ради на 2018-2020 роки»
Про внесення змін та доповнень до Програми
«Розвитку
культури
та
духовності
Великоолександрівської сільської ради на 20172021 роки (нова редакція)» (за КПКВКМБ
0114082 «Інші заклади та заходи в галузі культури
і
мистецтва»),
затвердженої
рішенням

№
1328-42-VII
06.09.2018

від

№
1329-42-VII
06.09.2018

від

№
1330-42-VII
06.09.2018

від

№
1331-42-VII
06.09.2018

від

№
1332-42-VII
06.09.2018

від

97.

№ 1048 від
31.08.2018

98.

№ 1049 від
31.08.2018

99.

№ 1050 від
31.08.2018

100. № 1051 від
06.09.2018

101. № 1052 від
06.09.2018

ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Великоолександрівської сільської ради від
26.12.2017 р. 3 1054-27- VII)
Про внесення змін та доповнень до програми
«Здійснення
заходів
із
землеустрою
Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки» (за КПКВКМБ 0117130 «Здійснення
заходів із землеустрою» затвердженої рішенням
Великоолександрівської сільської ради від
26.12.2017 р. № 1056-27- VII (зі змінами № 116134- VII від 27.03.2018))
Про внесення змін та доповнень до «Програми
фінансової та матеріально - технічної підтримки
закладів соціально - культурного призначення на
території Великоолександрівської сільської ради
на 2018 - 2020 роки» ( за КПКВКМБ 0119770
«Інші субвенції»), затвердженої рішенням
Великоолександрівської сільської ради від
27.03.2018р. № 1159- 34- VІІ
Про внесення змін до рішення ради від 15 лютого
2018 року № № 1092 – 31 – VІІ «Про
затвердження проектної документації за робочим
проектно: «Проект будівництва амбулаторії
загальної практики сімейної медицини» за
адресою: Київська область, Бориспільський
район, село Чубинське, вул. Садово-Дачна, 1-а з
реконструкцією будівлі котельні під лікувальні
приміщення»
Про затвердження проектної документації за
робочим проектом: «Будівництво мереж 10-0,4
кВ
для
електропостачання
середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи
( 720 учнів) по вул. Погребняка в с. Чубинське,
Бориспільського району Київської області»
Про звернення до Північного офісу Державної
аудиторської служби України

№
1333-42-VII
06.09.2018

від

№
1334-42-VII
06.09.2018

від

Рішення не прийнято

№
1336-42-VII
06.09.2018

від

№
1337-42-VII
06.09.2018

від

Про реєстрацію присутніх на п’ятому пленарному засіданні
42 сесії від 13 вересня 2018 року.
Рясенко О.В.
Кворум не дотримано (поіменне голосування додається).

Про реєстрацію присутніх на п’ятому пленарному засіданні
42 сесії від 13 вересня 2018 року.
Рясенко О.В.
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).

ПП
СЛУХАЛИ:
ПП
ЗВЕРТАВСЯ:

ВИРІШИЛИ:
ПП
ЗВЕРТАВСЯ:

ВИРІШИЛИ:
З голосу
ЗВЕРТАВСЯ:

Відповідь:

Обговорення:
З голосу

Про розгляд депутатських звернень та запитів:

Данилова Л.А. Вчора (12.09.2018 року) на електрону пошту
отримала лист-відповідь на запит групи депутатів, щодо
звернення до Прокуратури Київської області із заявою про
звернення Прокуратури до адміністративного суду із позовом
про
визнання
недійсними,
скасування
рішень
Великоолександрівської сільської ради щодо надання
дозволів на розробку проектів землеустрою громадянам
Тівоненко Н.Г, Костенко О.М. та Коломійцю М.І. В листі
зазначено, що ані Закон України «Про місцеве
самоврядування», ані Закон України «Про статус депутатів
місцевих рад» не надає раді повноважень надавати доручень
сільському голові. Також зазначено, що у запитувачах
вказаних в депутатському запиті фігурує шість осіб, однак
підписаний він був лише п’ятьма. Зокрема свій підпис не
поставив Юрченко В.В., і залишається незрозумілим склад
групи депутатів, що вносили відповідний запит.
Тому я одноосібно, з голосу, звертаюсь з Вимогою звернутись
до Прокуратури Київської області про звернення її до суду із
позовом про визнання недійсними, скасування рішень
Великоолександрівської сільської ради щодо надання
дозволів на розробку проектів землеустрою громадянам
Тівоненко Н.Г., Костенко О.М. та Коломійцю М.І.
Рішення прийнято (поіменне голосування надається).

Данилова Л.А. Щодо вимоги про надання проектів
Генеральних планів сіл Чубинське та с. Велика Олександрівка
для опрацювання в Постійних комісіях рад на чергових
засіданнях або на спільному засіданні ради.
Рішення прийнято (поіменне голосування надається).
.

Стецюк А.М.. У мене є запитання стосовно ремонту даху
будинку Кочнева, 2: чи отримала підрядна організація аванс і
якщо ні, то чому?
Шевченко Г.М.: Ні, аванс не перерахований, у зв’язку з тим,
що Казначейство не реєструє Догвір. Сьогодні ми завезли в
Казначейство лист з проханням зареєструвати договір. Тепер
вони на протязі 7 днів повинні або зареєструвати лист, або
надати нам офіційну відмову.
Баркова Л.В., Стецюк А.М., Шевченко Г.М.

ЗВЕРТАВСЯ:

Відповідь:
ПП
ЗВЕРТАВСЯ:

ВИРІШИЛИ:
З голосу
ЗВЕРТАВСЯ:

Відповідь:

ПП
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
34
СЛУХАЛИ:

Чижиков Ю.О.
Є звернення про надання одноразової
благодійної матеріальної допомоги від жителя с. Чубинське
Якушенко М.В. Молодий хлопчина, втратив руку, але він
зареєстрований в с. Чубинське 3,5 роки (згідно Програми про
надання матеріальної допомоги потрібна реєстрація 4 роки). В
мене прохання до членів Бюджетної комісії, коли заява
потрапить на розгляд комісії, то віднестись з розумінням до
ситуації.
Стецюк А.М..: Ми цю ситуацію знаємо, володіємо і будемо
розглядати.
Карпенко А.О. Про надання завіреної копії листа-звернення до
Північного офісу Державної аудиторської служби щодо
перевірки фінансово-господарської діяльності ВОСР до
14.09.2018 року включно.
Рішення прийнято (поіменне голосування надається).

Данилова Л.А.
Запитання стосовно мого депутатського
звернення про придбання генераторів для садочків. В якому
воно стані.
Рясенко О.В. Питання стосовно придбання генераторів
включено в Програму «Підтримки органів місцевого
самоврядування». Зараз питання знаходиться на розгляді
Господарської постійної комісії, після їх рекомендації,
стосовно того як будуть обслуговуватись генератори, будуть
виділені кошти на їх придбання.
Про позачерговий розгляд проекту рішення № 967 від
18.07.2018 р. «Про внесення змін до Положення про
преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам
Великоолександрівської
сільської
ради
затвердженого
рішенням ради № 1124-31-VII від 15 лютого 2018 року».
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 967 від 18.07.2018 р. «Про внесення змін до
Положення про преміювання та надання матеріальної
допомоги працівникам Великоолександрівської сільської ради
затвердженого рішенням ради № 1124-31-VII від 15 лютого
2018 року».
ДОПОВІДАВ: Шевченко Г.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Баркова Л.В.,Рясенко О.В., Шевченко Г.М., Данилова Л.А.,
Карпенко А.О.
ВИРІШИЛИ: Прийнято рішення № 1338-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

18
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
19
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
20
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
21
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
22
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
23
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 892 від 31.05.2018 р. «Про внесення змін до
рішення Великоолександрівської сільської ради від 15 лютого
2018 року № 1124-31-VII «Про затвердження Положення про
преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам
Великоолександрівської сільської ради» (автор: Власкова Л.В.).
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 897 від 04.06.2018 р. «Про внесення змін до
рішення Великоолександрівської сільської ради від 15 лютого
2018 року № 1124-31-VII «Про затвердження Положення про
преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам
Великоолександрівської сільської ради» (автор: Петренко М.Я.,
рекомендація БПК).
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 895 від 04.06.2018 р. «Про затвердження
проектно-кошторисної документації за робочим проектом:
«Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Петлицького в с. Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області».
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 896 від 04.06.2018 р. «Про затвердження
проектно-кошторисної документації за робочим проектом:
«Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Чкалова в с. Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області».
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 908 від 08.06.2018 р. «Про надання
одноразової благодійної матеріальної винагороди громадянам
згідно списку (спортсмени)».
Стецюк А.М.
Прийнято рішення № 1339-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 931 від 19.06.2018 р. «Про внесення змін до
рішення Великоолександрівської сільської ради № 771-16-VII

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
25
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

від 26 квітня 2017 року «Програми підтримки обдарованої
молоді Великоолександрівської сільської ради на 2017-2021
роки».
Стецюк А.М.
Прийнято рішення № 1340-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 949 від 13.07.2018 р. «Про надання дозволу
Великоолександрівській сільській раді на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».
Шевченко Г.М.
Прийнято рішення № 1341-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

26
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 951 від 16.07.2018 р. «Про продовження
терміну дії договору оренди з фізичної особи-підприємця
Козельської
Ренати
Маратівни,
під
розміщення
стоматологічного кабінету (автор: Червоний І.В.)».
ДОПОВІДАВ: Баркова Л.В.
ОБГОВОРЕННЯ: Шевченко Г.М., Отрошко І.В., Данилова Л.А., Карпенко А.О.,
Максименко Ю.П., Стецюк А.М.
Баркова Л.В.
Бюджетна комісія рекомендує продовжити термін дії договору
оренди до 01 січня 2019 року.
Поправка № 1: п.1 проекту рішення викласти в такій редакції: «1. Продовжити
термін дії оренди примішення площею 29,2 кв.м. за адресою: с.
Велика Олександрівка, вул. Гагаріна, 11 для розміщення
стоматологічного
кабінету
фізичній
особі-підприємцю
Козельській Ренаті Маратівні строком на 3,5 місяці до 01 січня
2019 року».
РЕЗУЛЬТАТ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
ПП
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
РЕЗУЛЬТАТ:
ВИРІШИЛИ:
27
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:

Про повторний розгляд проекту рішення № 951 від 16.07.2018
р. «Про продовження терміну дії договору оренди з фізичної
особи-підприємця Козельської Ренати Маратівни, під
розміщення стоматологічного кабінету (автор: Червоний І.В.)».
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Прийнято рішення № 1342-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 955 від 17.07.2018 р. «Про внесення змін до
переліку заходів та завдань Програми культури та духовності
Великоолександрівської сільської ради на 2017-2021 роки».
Рясенко О.В.

ВИРІШИЛИ:
28
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
29
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
30
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
31
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
32
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
33
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:

Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1023 від 14.08.2018 р. «Про внесення змін
до переліку заходів та завдань Програми культури та
духовності Великоолександрівської сільської ради на 20172021 роки».
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 956 від 17.07.2018 р. «Про внесення змін до
переліку заходів та завдань Програми здійснення заходів із
землеустрою Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки».
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 958 від 17.07.2018 р. «Про внесення змін до
заходів та завдань Програми Реформування та розвитку
житлово-комунального господарства Великоолександрівської
сільської ради на 2018-2020 роки».
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1021 від 14.08.2018 р. «Про внесення змін
до заходів та завдань Програми Реформування та розвитку
житлово-комунального господарства Великоолександрівської
сільської ради на 2018-2020 роки».
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 961 від 17.07.2018 р. «Про внесення змін до
заходів та завдань Програми «Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання».
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 963 від 17.07.2018 р. «Про внесення змін до
заходів та завдань Програми «Питна вода населених пунктів
Великоолександрівської сільської ради на 2016-2020 роки»
(нова редакція)».
Рясенко О.В.

ВИРІШИЛИ:
35
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

ПП
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 969 від 23.07.2018 р. «Про надання дозволу
на розроблення детального плану території земельної ділянки
по вул. Кільцева в селі Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області».
Бузницький Д.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Баркова Л.В. заявляє, що не встригла розібратись з питанням

Про повторний розгляд проекту рішення № 969 від 23.07.2018
р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану
території земельної ділянки по вул. Кільцева в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області».
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

35
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 969 від 23.07.2018 р. «Про надання дозволу
на розроблення детального плану території земельної ділянки
по вул. Кільцева в селі Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області».
ДОПОВІДАВ: Бузницький Д.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Бровченко Віктор Миколайович (власник земельних ділянок),
Бузницький Д.М..
ВИРІШИЛИ: Прийнято рішення № 1343-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Зареєструвався депутат Юрченко Вячеслав Володимирович
36
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
37
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
38
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 972 від 25.07.2018 р. «Про передачу гр.
Середі Наталії Володимирівні у власність земельної ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1344-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 973 від 25.07.2018 р. «Про зміну цільового
призначення земельної ділянки гр. Сорокіну Максиму
Володимировичу».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1345-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 974 від 25.07.2018 р. «Про передачу гр.
Бережко Анжеліці Георгіївні у власність земельної ділянки».

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
39
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
40
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
41
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1346-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 975 від 25.07.2018 р. «Про зміну цільового
призначення земельної ділянки гр. Давидюк Ірині
Валентинівні».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1347-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 976 від 25.07.2018 р. «Про передачу гр.
Костянець Валерію Миколайовичу у власність земельної
ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1348-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 977 від 25.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Лаптієву Михайлу Валерійовичу».
Максименко Ю.П.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Чижиков Юрій Олександрович заявляє що не розібрався з питанням
ПП
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
41
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
42
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про повторний розгляд проекту рішення № 977 від 25.07.2018
р. «Про надання відповіді гр. Лаптієву Михайлу Валерійовичу
(0,12 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку)».
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 977 від 25.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Лаптієву Михайлу Валерійовичу (0,12 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку)».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1349-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 978 від 25.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Лаптієву Михайлу Валерійовичу».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1350-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).

43
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
44
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
45
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
46
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
47
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 979 від 25.07.2018 р. «Про скасування
рішення Великоолександрівської сільської ради № 1123-31-VII
від 15 лютого 2018 року «Про надання дозволу гр. Шишкіній
Тетяні Юріївні та Шишкіній Катерині Іванівні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1351-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 980 від 25.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Шишкіній Тетяні Юріївні на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1352-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 981 від 25.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Бондар Ользі Григорівні».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1353-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 982 від 25.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Рябенькій Галині Іванівні».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1354-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).

Проект рішення № 983 від 25.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Пінчук Олександру Миколайовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
ДОПОВІДАВ: Максименко Ю.П.
ОБГОВОРЕННЯ: Бондаренко О.В., Саблук Т.Й., Данилова Л.А., Отрошко І.В..
ВИРІШИЛИ: Прийнято рішення № 1355-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
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СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 984 від 25.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Пінчук Михайлу Миколайовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
ДОПОВІДАВ: Максименко Ю.П.
ВИРІШИЛИ: Прийнято рішення № 1356-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
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СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 985 від 25.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Сімчишин Вадиму Олександровичу».

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
50
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1357-42-VII ( поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 986 від 25.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Середі Миколі Олексійовичу».
Максименко Ю.П.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Бондаренко Ольга Володимирівна заявляє що не встигла проголосувати
тому її голос не співпадає з її волевиявленням
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
50
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про повторний розгляд проекту рішення № 986 від 25.07.2018
р. «Про надання відповіді гр. Середі Миколі Олексійовичу».
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 986 від 25.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Середі Миколі Олексійовичу».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1358-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).

51
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 987 від 27.07.2018 р. «Про положення про
громадську комісію Великоолександрівської сільської ради з
питань розподілу земельних ділянок пільговим категоріям
громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО, сім’ям
загиблих
учасників
АТО,
ліквідаторам
аварії
на
Чорнобильській АЕС)».
ДОПОВІДАВ: Чижиков Ю.О.. Земельна комісія винесла питання на розгляд
сесії без своєї рекомендація, тому що не змогли дійти до
спільної думки. З червня 2018 року і по сьогоднішній день,
жоден учасник АТО не отримав земельну ділянку, тому що
немає якогось порядку в списках. Тому моя пропозиція
створити громадську комісію, з самих учасників АТО, які і
займатимуться розглядом заяв та обиратимуть список.
ОБГОВОРЕННЯ: Шевченко Г.М., Данилова Л.А., Максименко Ю.П., Форс О.В.,
Баркова Л.В., Чижиков Ю.О.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (поіменне голосування надається).
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СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:

Проект рішення № 988 від 30.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Костянець Любові Іванівні».
Максименко Ю.П.

ВИРІШИЛИ:
53
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
54
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
55
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
56
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
57
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
58
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:

Прийнято рішення № 1359-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 989 від 30.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Бондаренко Миколі Івановичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1360-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 990 від 30.07.2018 р. «Про внесення змін в
рішення Великоолександрівської сільської ради № 942-25-VII
від 03 жовтня 2017 року «Про надання дозволу гр. Зеленській
Катерині Василівні на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1361-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 991 від 30.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Фурт Володимиру Івановичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1362-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 992 від 30.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Шутилу Сергію Олександровичу».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1363-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 993 від 30.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Соляник Ніні Павлівні».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1364-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Про продовження пленарного засідання до 22.00 години
13.09.2018 року.
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 993 від 30.07.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Завадському Івану Миколайовичу».
Максименко Ю.П.

ВИРІШИЛИ:
59
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
60
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
61
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
62
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
63
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
64
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
65

Прийнято рішення № 1365-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 995 від 30.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Миролюбовій Ользі Володимирівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1366-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 996 від 30.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Філоненко Ніні Іванівні на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1367-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 997 від 30.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Кригіну Олександру Леонідовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1368-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 998 від 30.07.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Кієнко Анатолію Федосійовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1369-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 999 від 30.07.2018 р. «Про передачу гр.
Скородзієвській Тетяні Володимирівні у власність земельної
ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1370-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
Проект рішення № 1000 від 30.07.2018 р. «Про передачу гр.
Квітченку Леоніду Васильовичу у власність земельної
ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1371-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Проект рішення № 1002 від 30.07.2018 р. «Про передачу гр.
Захарченко Лаврентію Юхимовичу у власність земельної
ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1372-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).

66
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1003 від 30.07.2018 р. «Про передачу гр.
Захарченко Марії Миколаївні у власність земельної ділянки».
ДОПОВІДАВ: Максименко Ю.П.
Поправка № 1: Проект рішення викласти в такій редакції:
Про передачу гр. Захарченко Марії Михайлівни
у власність земельної ділянки
Відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. ст. 12, 38, 39, 40, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу
України, розглянувши звернення
гр. Захарченко Марії
Михайлівни з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів
площею 0,0034 га по
вул. Господарська, 234-г в
с. Чубинське, Бориспільського району
Київської області розроблений
ФОП Єлінова З.П.,
заслухавши рекомендації Земельної
постійної комісії, Великоолександрівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
у
власність
гр.
Захарченко
Марії
Михайлівни
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Господарська, 234-г в
с. Чубинське на території Великоолександрівської сільської ради
Бориспільського району Київської області, розроблений ФОП Єлінова З.П.,
площею 0,0034 га.
2. Передати гр. Захарченко Марії Михайлівні у приватну власність
земельну ділянку площею 0,0034 га з кадастровим номером
3220880905:06:004:0123 для будівництва індивідуальних гаражів по
вул.
Господарська,
234-г
в
с.
Чубинське
на
території
Великоолександрівської
сільської
ради
Бориспільського
району
Київської
області
за
рахунок
земель
комунальної
власності
Великоолександрівської сільської ради.
3. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського
виробництва, спричинених відведенням земельної ділянки у власність
гр. Захарченко Марії Михайлівні для будівництва індивідуального гаражу,
що
знаходиться
по
вул.
Господарська,
234-г
в
с. Чубинське на території
Великоолександрівської сільської ради
Бориспільського району Київської області в розмірі 163 грн.
4. Гр. Захарченко Марії Михайлівні земельну ділянку використовувати
тільки за цільовим призначенням з дотриманням вимог
ст. 91 Земельного кодексу України.

5. Гр. Захарченко Марії Михайлівні зареєструвати право власності на
земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.
6. До використання земельної ділянки можливо приступити після
встановлення її меж в натурі (на місцевості) та реєстрації права власності.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Земельну
постійну комісію.
Сільський голова
Г.М. Шевченко
Голосування № 1: Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Голосування № 2: Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1373-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
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СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1006 від 03.08.2018 р. «Про обрання
стипендіатів на отримання персональної стипендії
Великоолександрівської сільської ради в галузі освіти для
обдарованих дітей на 2018-2019 навчальний рік».
ДОПОВІДАВ: Максименко Ю.П.
ВИРІШИЛИ: Прийнято рішення № 1374-42-VII (поіменне голосування та
рішення надається).
68
СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1011 від 10.08.2018 р. «Про затвердження
переліку першочергових об’єктів капітального ремонту
вулиць та тротуарів, які перебувають у комунальній
власності
та
розташовані
у
населених
пунктах
Великоолександрівської сільської ради».
ДОПОВІДАВ: Шевченко Г.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Власкова Л.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
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СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1012 від 10.08.2018 р. «Про погодження
завдання на розробку робочого проекту з капітального
ремонту покриття проїзної частини по вул. Погребняка (на
ділянці від магазину до ДНЗ «Джерельце» в с. Чубинське
Бориспільського району Київської області».
ДОПОВІДАВ: Бузницький Д.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Данилова Л.А., Бузницький Д.., Карпенко А.О., Чижиков
Ю.О.,Отрошко І.В., Баркова Л.В.
Бузницький Д.М. Господарська постійна комісія рекомендує зняти питання по
всіх завданнях на розробку робочих проектів до січня 2019
року.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
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СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
71
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
72
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
83
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
102.

Проект рішення № 1013 від 10.08.2018 р. «Про погодження
завдання на розробку робочого проекту з капітального ремонту
покрівлі гуртожитку по вул. Погребняка,3 в с. Чубинське
Бориспільського району Київської області».
Бузницький Д.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1014 від 10.08.2018 р. «Про погодження
завдання на розробку робочого проекту на роботи з
реконструкції даху багатоквартирного житлового будинку №
11 по вул. Погребняка в с. Чубинське Бориспільського районну
Київської області».
Бузницький Д.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1015 від 10.08.2018 р. «Про погодження
завдання на розробку робочого проекту на роботи з
реконструкції даху багатоквартирного житлового будинку № 8
по вул. Погребняка в с. Чубинське Бориспільського району
Київської області».
Бузницький Д.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1017 від 14.08.2018 р. «Про внесення змін
та доповнень до Програми «Утримання та розвиток
автомобільних
доріг
та
дорожньої
інфраструктури
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки».
Шевченко Г.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Про включення до порядку денного питань:
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік

103. № 1065 від Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
13.09.2018 згідно списку

ДОВОВІДАВ:
РЕЗУЛЬТАТ:

Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Депутат Бондаренко Ольга Володимирівна залишила зал засідань
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СЛУХАЛИ:

Проект рішення «Про внесення змін до бюджету
Великоолександрівської сільської ради на 2018 рік».
ДОПОВІДАВ:
Коваленко Т.В. Бюджетна постійна комісія
підтримала пропозиції внесення змін до бюджету в частині
перекидки коштів: Виплата грошової винагороди з нагоди
державних та професійних свят -10,0 тис.грн; - Виплата
персональних стипендій в галузі освіти для обдарованих дітей
+10,0 тис.грн. Також Бюджетна комісія хотіла пояснень в
пропозиціях, стосовно виплати грошової винагороди
учасникам заходів до Дня села, а саме списки учасників.
Кожний керівник бюджетної організації, які знаходяться на
території Великоолександрівської сільської ради надали
пропозиції стосовно кандидатів.
ОБГОВОРЕННЯ: Данилова Л.А., Отрошко І.В., Коваленко Т.В., Рясенко О.В.,
Карпенко А.О., Шевченко Г.М., Форс В.О., Власкова Л.В.,
Квашук Г.Г.
Загальний шум в залі
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Депутати залишили зал засідань
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про призначення дати шостого пленарного засідання на 18
вересня 2018 року.
Шевченко Г.М.
Прийняти до відома

Сільський голова

Г.М. Шевченко

Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

